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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 marca

2006 r. ustawy o spółdzielniach socjalnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "odnoszące się do spółdzielni pracy";

2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające

na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania

lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające

na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia

pracy na rynku pracy

- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię

socjalną działalności gospodarczej.";

3) w art. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy "art. 2 pkt 2";

4) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "orzeczenie o" dodaje się wyraz "stopniu";

5) w art. 8 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "dotyczące działalności odpłatnej pożytku

publicznego";
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6) w art. 9 wyrazy "tych form" zastępuje się wyrazami "tej formy";

7) skreśla się art. 11;

8) w art. 12 w ust. 3 po wyrazach "art. 4" dodaje się wyrazy "i art. 5 ust. 4";

9) w art. 15 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 8 ust. 1";

10) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których powstają spółdzielnie

socjalne, mogą wspierać je rzeczowo i finansowo.";

11) skreśla się art. 23;

12) w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 – 4 w

brzmieniu:

"2. Do przekształcenia, o którym mowa:

1) w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu się spółdzielni;

2) w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy o podziale spółdzielni.

 3. Spółdzielni socjalnej powstałej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1

pkt 1, przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały przekształcanej

spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych.

 4. Spółdzielni socjalnej powstałej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1

pkt 2, przysługują wszystkie składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki

wynikające z planu podziału spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, o

którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o spółdzielniach socjalnych Senat wprowadził do jej tekstu

12 poprawek.

Poprawka nr 1 precyzuje, iż do spółdzielni socjalnych stosuje się przepisy ustawy –

Prawo spółdzielcze, dotyczące spółdzielni pracy. Ze względu na konstrukcję tej ustawy

zawierającej przepisy ogólne oraz przepisy szczególne dotyczące różnego rodzaju spółdzielni

zasadne jest, zdaniem Senatu, wyraźne wskazanie, które z przepisów szczególnych będą

miały zastosowanie do spółdzielni socjalnych.

Poprawka nr 2, poprzez zmianę sposobu zapisu art. 2 ust. 2, zmierza do tego, aby od

działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej były oddzielone jej działania na rzecz nie

tylko zawodowej, ale i społecznej reintegracji.

Poprawka nr 3 przesądza, że założycielami spółdzielni mogą być osoby

niepełnosprawne, bez względu na to, czy są one bezrobotne lub poszukujące pracy. Przepis

art. 4 pkt 3 z jednej strony wskazuje osoby niepełnosprawne, jako kategorię podmiotów

uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnych, z drugiej zaś strony określając sposób

rozumienia tej kategorii osób odsyła do przepisu, który definiuje pojęcie osoby

niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy. Senat postanowił

zrezygnować z tego szczegółowego odesłania opowiadając się za jednoznacznym

wskazaniem, iż każda osoba niepełnosprawna może być założycielem i członkiem spółdzielni

socjalnej.

Poprawka nr 4 ma na celu doprecyzowanie ustawowego określenia orzeczenia

dotyczącego niepełnosprawności.

Poprawka nr 5 precyzuje, które przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie należy stosować do odpłatnej działalności statutowej spółdzielni socjalnej.

Poprawka nr 6 ma na celu użycie poprawnej formy gramatycznej wyrazów stosownie

do treści art. 9, w którym jest mowa o jednej formie działalności.

Poprawka nr 7 polega na skreśleniu przepisu, który jest nie tylko zbędny jako

stanowiący powtórzenie treści art. 78 ustawy – Prawo spółdzielcze, ale także wprowadza w

błąd poprzez wskazywanie możliwości tworzenia innych funduszy własnych przewidzianych

w tej ustawie, podczas gdy jest tam wymieniony tylko fundusz zasobowy i udziałowy, o

których mówi również art. 10 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
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Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

mogła dotyczyć również członków spółdzielni socjalnej o ograniczonej zdolności do

czynności prawnych.

Poprawka nr 9 polega na skreśleniu zastrzeżenia niemającego związku z pozostałą

treścią przepisu.

Celem poprawki nr 10 jest stworzenie wyraźnej ustawowej podstawy dla

fakultatywnego wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego spółdzielni socjalnych

powstających na ich terenie.

Poprawka nr 12 wskazuje przepisy ustawy mające zastosowanie w przypadku

przekształcania spółdzielni inwalidów lub niewidomych w spółdzielnię socjalną oraz

precyzuje zakres praw i obowiązków, które przechodzą na spółdzielnię powstałą w wyniku

przekształcenia. Propozycja skreślenia art. 23 jest konsekwencją nowego brzmienia art. 29 –

w związku z tym, że na spółdzielnię powstałą w wyniku przekształcenia przejdą wszystkie

prawa i obowiązki, które przysługiwały spółdzielni przekształcanej, uzyska ona również

automatycznie przysługujący tej spółdzielni status pracodawcy prowadzącego zakład pracy

chronionej.


